Fredag 13. juli 2018 POLITIKEN
Læserbreve, højst 100 ord, debatindlæg, højst 400 ord, og Kroniker, ca. 2.100 ord,
indsendes via vores hjemmeside: politiken.dk/debatindlaeg
Indlæg til nettet skal også sendes via denne adresse.

POLITIKEN
MODTOG I GÅR

31

læserbreve
og debatindlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster og til også
at bringe teksterne på politiken.dk/debat. Vi bringer kun tekster alene sendt til Politiken.
Opstår der problemer, kan du ringe til os på 33 47 23 31 eller 70 15 01 01.

2

Debat 5

læserbreve og debatindlæg
handlede om NATO

Politikerne må prioritere. Grønthøsteren er fej
VIGGO HØRUP
(1841-1902)
STIFTER AF
POLITIKEN I 1884

Der er brug for politiske
prioriteringer, hvis der
fortsat skal spares på
museerne.

man, at vi udfører endnu mere formidling i forhold til børn og skoler, og at vi er
meget aktive inden for oplevelsesøkonomien i bred forstand. Desuden ser man
gerne, at vi gør en indsats inden for social-, integrations- og sundhedsområdet.
Kommunerne kan godt se, at museerne
er vigtige bidragydere til lokalsamfundene. Ud over selve værdien som kulturarvsinstitutioner er museerne med til at
brande de forskellige kommuner og gøre
dem mere attraktive for turister, borgere
og tilﬂyttere. Analyser fra Nordjylland viser også, at hovedparten af pengene til
museerne kommer retur i form af skatter
og afgifter, og hertil kommer multiplikatorvirkningerne i den private sektor.
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år vi er ude af 2019, har museerne
bidraget med 60 mio. kr. i form
af de årlige 2 procents besparelser, som kaldes omprioriteringsbidraget.
Det har vi leveret til sundhedsområdet,
afgiftsnedsættelser, skattelettelser, og
hvad pengene nu ellers er gået til. Kultursektoren som helhed har til den tid bidraget med omkring 600 mio. kr. Det første år i 2016 med 2 procent besparelser
lærte vi at håndtere. De 4 procent året efter kunne mærkes. De 6 procent i 2018 er
begyndt at gøre ondt, og med 8 procent i
2019 kommer det til at gøre nas.
Rundt omkring på museerne er der
selvfølgelig ansvarlige ledelser og bestyrelser, som skærer til, omorganiserer, fusionerer, øger egen indtjening, får fondsmidler til fantastiske nye initiativer osv.
Det gjorde vi før de statslige besparelser,
og det gør vi også, når de holder op, for vi
elsker at skabe udvikling med ny spændende formidling, ny forskning, nye udstillingsbygninger osv. Resultatet er, at
museerne hvert eneste år oplever en samlet publikumsfremgang; at museerne
hvert eneste år opnår den ene ﬁne internationale pris efter den anden; at museerne i stigende grad markerer sig i international forskning osv.
MEN VI KAN selvfølgelig ikke blive ved at
levere sådanne resultater, når basisbevillingerne forsvinder. Nu må de bevidstløse besparelser høre op. Vi er en sektor
uden sul på kroppen, hvor vi får dagligdagen til at fungere i kraft af mange ansatte på diverse ordninger og mange frivillige. Men vi har en række forpligtelser i
forhold til museumsloven, som kræver
fastansatte medarbejdere til at yde en
vedvarende og kompetent indsats. Det
handler om de fem hovedopgaver: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.
De fem hovedopgaver kan ikke bare løses af frivillige. Fra statens side er der
f.eks. en forventning om, at vi forsker på
internationalt niveau, og at vi tager ordentligt vare på vores kultur-, kunst- og
naturarv. Fra kommunal side ønsker

GRØNTHØSTER. Hvis et folketingsﬂertal vil fortsætte besparelserne, må de prioritere, skriver museernes formandskab. Arkivfoto: Carsten Ingemann

SÅFREMT ET folketingsﬂertal mener, at
der fortsat skal spares, må det forlade
den lette og feje grønthøstermetode,
som reelt er en udsultningsøvelse, og i
stedet have modet til at prioritere.
Men selvfølgelig skal der ikke fortsat
spares. Vi har mere end nogensinde brug
for at besinde os på vores kultur-, kunstog naturarv og se det som en langsigtet
investering på linje med forsvarsbudgettet og uddannelsesbudgettet.
Kulturminister Mette Bock har ﬂere
gange udtalt, at omprioriteringsbidraget
ikke er en spareøvelse, men en omprioritering, og at museerne for den sags skyld
også kan få del i omprioriteringen. Vi kan
pege på to oplagte områder, hvor der er
brug for midler fra omprioriteringen.
For det første vil kulturministeren
fuldstændig ændre den statslige museumsstøtte. Det er vi fra ODM’s side helt
enig i. Den nuværende fordeling er
uigennemsigtig og uforklarlig. Vi har
derfor spillet ind med forslag til andre
fordelingsprincipper, og vi har indtryk af,
at ministeren har lyttet til de konstruktive forslag. Men der kan ikke laves et nyt
og mere gennemskueligt system med
klare bevillingskriterier, uden at der vil
være nogle museer, som bliver urimeligt
ramt. Derfor må der ekstra midler på bordet for at sikre, at disse museer ikke uforskyldt bliver kastet ud i alvorlige problemer.
For det andet står vi over for en meget
stor opgave på bevaringsområdet med
utidssvarende magasiner og bevaringsforhold. Fra ODM’s side kommer der
snart en samlet rapport på baggrund af
en undersøgelse af stort set alle museers
bevaringssituation. Vi ønsker at skabe en
national bevaringsplan, hvor museer,
kommuner og stat forpligter hinanden.
Vi er parate til at levere – også på det
område. Nu venter vi på, at ministeren
forpligter sig med rammer og økonomi,
der gør det muligt at bevare og udvikle
den danske kultur-, kunst- og naturarv.
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Hvad var og er meningen med menneskeofringer?
ANDERS KLOSTERGAARD
PETERSEN
RANE WILLERSLEV

Menneskeofring har været
en del af den menneskelige
kultur og religion i
årtusinder. Og det er i
overført forstand stadig en
vigtig del af den mentale
forståelsesramme.

Anders Klostergaard Petersen er professor i
religionsvidenskab.
Rane Willerslev er direktør på
Nationalmuseet.

I EN STOR DEL af menneskehedens historie har man ofret mennesker. Tollundmanden, Grauballemanden og de ofrede
krigere i Alken Enge taler i dansk sammenhæng deres tydelige sprog.
En række kulturer som aztekerne er
notorisk kendt for omfanget af menneskeofringer. De ﬂeste vil nok mene, at det
er et overstået kapitel, og godt for det;
men er det så entydigt?
Offerterminologien lever videre inden
for f.eks. kærlighedsområdet, hvor ’Isoldels Liebestod’ højsvunget gøres til ideal
for kærlighedsofferet, ligesom offertanken, mere profant, kan udnyttes i en desavouering af den andens bidrag til den
fælles husholdning: Hvorfor skal jeg ordne alt og ofre mig for dig?
I et nyt forskningsprojekt ser vi på
menneskeofre. Hvorfor greb man i bestemte sammenhænge til at ofre mennesker? Hvilke værdier lå bag? Hører menneskeofferet alene en fjern fortid til, eller
ﬁnder vi reminiscenser og transformationer af det i nutiden, som de foregående
eksempler lader antyde? Men vi begynder et andet sted.
Vi har navnlig inden for humanvidenskaberne haft en lang periode, hvor man
ikke turde stille den slags gennemgribende spørgsmål.
En galoperende kulturrelativisme i kølvandet af postmodernismen gjorde det
umuligt at sige noget historisk generelt.
End ikke inden for enkeltkulturer kunne

man sige noget alment, for de bestod af
individer, som hver især havde hver deres
forståelse. Men heller ikke individer er
over tid sig selv lig.
Vi ændrer forståelse og giver udtryk for
forskellige synspunkter afhængigt af den
sammenhæng, vi beﬁnder os i. Sådan
blev man ved, ofte i det absurde, så man
til sidst ikke kunne sige noget. Der er selvfølgelig ræson i galskaben; men vi kan
også konstatere, at der over tid og rum er
en række fælles mønstre i menneskers
adfærd.
Alt andet ville også være mærkeligt,
fordi vi biologisk kun i beskedent omfang har ændret os de sidste 200.000 år.
Naturlig selektion har arbejdet på vore
gener og derved frembragt en række psykologiske dispositioner fælles for Homo
sapiens. Derfor er nogle typer information og handlen lettere at lære og mere
holdbare over tid og udbredte i rum. Dertil kommer et andet forhold.
DER SKER I DISSE år en række væsentlige
nybrud på tværs af forskellige videnskaber, som gør, at den uddifferentiering i
enkeltdiscipliner og videnskabsområder,
vi gennem mange år har været vidner til,
modarbejdes af et helt nødvendigt samarbejde mellem adfærds-, social-, naturog åndsvidenskaber. Vi er omsider ved at
komme hinsides disse kulturer.
Skal man forstå menneskelig evolution, kommer man som biolog ikke uden

om den menneskelige kulturs betydning: humanioras kerneområde.
Vil man som humanist begribe følelser
som f.eks. tillid, er det nødvendigt at sætte sig ind i evolutionsbiologi og moralpsykologi: natur- og adfærdsvidenskab.
Det har ikke gjort forskningen lettere,
for det er svært at forlade gjengroede stier og lære nyt inden for områder, man ikke er uddannet i, men selv må tilegne sig.
Men det er også en fantastisk chance.
For humanisten er det ikke mindst muligheden for igen at stille de store spørgsmål, som gør nybruddet interessant og
forjættende, ligesom det for alvor bringer humaniora tilbage på det videnskabelige landkort.
Det er de store spørgsmål, vi er optagede af, når vi undersøger menneskeofre. Vi
tager et bizart fænomen og udforsker det
for at se, om det kan lære os noget om vores egen kultur og samfund. Og det er en
af videnskabens største betydninger:
gennem kritik at udfordre vanetænkning og stille spørgsmål, som sætter os i
stand til at udvikle kultur og samfund på
nye og bedre måder.
En nødvendighed for en art, som for
sin overlevelse er helt afhængig af evnen
til løbende at videreudvikle kulturen.
ARNAUD BELTRAME var oberstløjtnant i
gendarmeriet. Kort før påske lod han sig
under en islamistisk terrorhandling i
Carcasonne og en efterfølgende gidsel-

tagning i et supermarked i Trèbes udveksle for en yngre kvinde.
Derved reddede han kvindens liv, mens
han selv døde i et forsøg på at afvæbne
gidseltageren.
Han er i Frankrig blevet hyldet for sit
heltemod og er posthumt forfremmet til
oberst i gendarmeriet og kommandør i
Æreslegionen, ligesom han modtog en
statsbegravelse.
Indhyllet i Trikoloren blev hans båre
fragtet fra Pantheon, hvor Frankrigs
betydningsfulde
kunstnere ligger
begravet, til Hôtel
Vi tager et
bizart fænomen des Invalides, hvor
nationens militæog udforsker
re helte stedes til
det for at se, om hvile.
det kan lære os
Alle officielle
noget om vores bygninger ﬂagede
på halv. Frankrig
egen kultur og
var i landesorg.
samfund
Macron sammenlignede Beltrame
med Jeanne d’Arc, mens indenrigsminister Colomb hyldede ham for selvopofrende adfærd. Frankrig vil aldrig glemme hans heltemod, hans courage og
hans offer. Et gennemgående tema i officielle taler og medier var pointeringen af
Beltrames offer, le sacriﬁce. Måske er offertanken slet ikke så langt væk.
Påsken handlede også om et offer. Je-

sus, der gav sig selv for de mange. Som
Beltrame trådte han i andres sted ved at
ofre sig for dem.
Bag fortællingen ligger en anden historie: Abrahams Isak-offer. Skønt Gud tog
initiativ til offeret ved at afkræve Abraham, at han ofrede sin førstefødte søn,
blev det ved prøvelsen: Det, som Abraham ikke har lyst til at gøre, men som
han af Gud har fået i opdrag at udføre. Da
Gud får syn for sagn med hensyn til Abrahams trofasthed, erstatter han Isak med
en vædder, som på underfuld vis dukker
op.
ABRAHAMFORTÆLLINGEN ﬁk afgørende
betydning for jødedom, kristendom og
islam, der undertiden ligefrem kaldes
abrahamitiske religioner.
I jødedom og islam blev den grundlagsmyte for omskærelsen, som netop er
et metonymisk udtryk for det større offer, livet selv. Ræsonnementet er, at fjernelsen af forhuden står for hele livet eller
så er omskærelsen som udtryk for pagtsloyaliteten over for Gud.
Fortællingen tog en anden drejning i
den form for judæisk religion, vi nu kender som kristendom, og hvor der de facto
gives et liv.
Tidlig Kristusreligion repræsenterede
en variant af judæisk religion, der, parallelt med en række andre religiøse strømninger fra sjette århundrede f.v.t. og frem
fordrede det totale offer. Græsk-romersk
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6 Debat
Læserne Mener
UERSTATTELIGE MINDER
Lise Clemmesen, Åtoften 11,
Nivå:
Naturstyrelsen sælger bygninger i Rådvad beliggende i
skovområdet ved Jægersborg
Dyrehave, og Nationalmuseet
sælger bygninger i Brede.
Midlerne fra salget i Rådvad
skal gå til naturgenopretningsprojekter. Industrihistorisk repræsenterer Brede og
Rådvad alle faser i udviklingen fra den tidlige enkeltmandsproduktion ved brug
af vandkraft til større industriel virksomhed. Bygningsmæssigt er alle stadier repræsenteret i Brede og Rådvad, og i tilslutning ligger arbejdernes
boliger. Rådvad hører til ’industriens vugge’ i Danmark.
De fysiske rammer er forblevet intakte, og man kan derfor
danne sig et indtryk af det lille
fabrikssamfund. Turistmæssigt er der mange uudnyttede
muligheder. Det handler om
internationalt berømmede
anlæg, hvis arkitektur udgør
en ubrydelig enhed. Bygningerne er fredet. Men der er
grund til at frygte, at myndighederne ikke har arbejdskraft
nok til at kontrollere, at fredningsbestemmelserne overholdes ved kommende ændringer og istandsættelser,
når ansvaret går til private
investorer.

OMSKÆRING
Nico Ambelas, Hedehusene:
Verden er et mangfoldigt sted,
og jeg glædes ved den diversitet af meninger, som ﬁndes i
den offentlige debat. Alligevel
kløjes jeg lidt i det, når formanden for Etisk Råd mener,
at vi »skader vores børn ret systematisk« ved at sende dem i
børneinstitution, og at den
skade er lige så grel som omskæring af drengebørn. Etisk
Råd har ret i, at debatten om
omskæring fortjener at blive
ført på en pænere måde, så jeg
vil undlade at elaborere over,
hvor sindssygt det lyder at kaste maltraktering af drengebørn i samme kategori som
en pædagogisk funderet indsats for de mindste.

HEMMELIGE FOREDRAG
Jan Krag Jacobsen, Kastanie Allé
39, Farum:
Kære politikere, hvorfor støtter og opmuntrer I ikke de arbejdsløse til at blive iværksættere i stedet for at modarbejde
dette? Det lyder mærkværdigt, men det er der så meget,
der er på dette område. En historie fra det virkelige liv kan

illustrere absurditeten. En
langtidsarbejdsløs cand.mag.
i historie holder ca. en gang
hver anden måned et foredrag på et bibliotek eller i en
virksomhed. Honoraret på
omkring 4.000 kr. bliver efter
reglerne opgivet til A-kassen
og modregnet i dagpengene.
Foredragene går aldeles glimrende, og vores historiker ﬁk
lyst til at ekspandere aktiviteten ved at oprette en hjemmeside eller benytte sig af et af de
foretagender, der arrangerer
foredrag. Men beskeden fra
A-kassen var helt klar: Hvis du
på nogen måde reklamerer
med dine foredrag, er du selvstændig erhvervsdrivende, og
så standser vi dagpengene.
Der brast den drøm, der måske med tiden kunne have udviklet sig til noget økonomisk
bæredygtigt. Skulle der eventuelt være en politiker, der
kan forklare, hvorfor det skal
være sådan?

HEDESLAG?
Linda Stilling, Lille Strandvej 26,
Hellerup:
Folketinget har bedt Etisk Råd
om en udtalelse om omskæring af børn. I Politiken 8.7.
sammenligner formanden,
Gorm Greisen, irreversibel
ændring af barnets krop med,
at vi sender vores børn i vuggestue, hvor de bliver snottede. Dette argument bliver
brugt til at sætte spørgsmålstegn ved børns ret til at bestemme over egen krop. Det
er nærmest en hån mod de
børn, der har haft gener for
livet efter omskæring som
børn – psykisk såvel som fysisk. Etisk Råd ligger i hvert
fald langt fra det markante
ﬂertal af befolkningen, der
mener, at omskæring af børn
skal forbydes.

JEG UNDRER MIG
J. Andersen, Refsnæsgade 54,
København:
Det undrer mig, at et medie
som Politiken har det krav, at
man for at kunne deltage i de
verserende debatter i mediet
skal være abonnent for at kunne deltage, det giver en skævvridning af indlæggene, som
kun vil komme fra folk, som
er enige i mediets linje, der vil
ikke komme divergerende
indlæg, da de, som ikke er enige i mediets linje, jo ikke
abonnerer. Hvad der yderligere kan undre mig, er, at det
skal være så dyrt at have et
abonnement. På netudgaven
koster det 299 kroner om måneden. Der er ingen udgifter

til papir, tryksværte osv., det,
der bringes på nettet er jo mere eller mindre genbrug af
den trykte udgave af mediet.
Og sluttelig, hvordan kan
det være, at studerende kan få
rabat, mens pensionister og
efterlønsmodtagere skal betale fuld pris.
Et tip kunne være, at man
fra alle de utrykte mediers side kunne slå sig sammen om
at give mængderabat.

Dagens
citat

Uddannelse
CECILIE JENSEN, STUDERENDE

BLIND TILLID
Ole Kløcker, Dalgas have 16,
Frederiksberg:
Mandag eftermiddag gik
mange forgæves efter DSB-billetter indenlands, da systemet
var nede. På Hovedbanegården var det rent kaos med en
utrolig kø af ventende passagerer uden billet og en ventetid på halvanden til to timer,
før man blev kaldt frem og ﬁk
beskeden om, at systemet ikke fungerede. Et ældre ægtepar fra Jylland var næsten
grædefærdige, for de anede
ikke, hvordan de skulle forholde sig, hvad det stressede personale i servicecentret heller
ikke vidste ud over at undskylde. Ovennævnte viser vor
svaghed i det moderne samfund med blind tillid til de digitale systemer. Når de er nede, er der intet at gøre, og det
eneste, man kan få, er en lang
næse!

Kvote 2 fylder universitetet
med akademikerbørn

Farvel, Boris, og tak
for ingenting
Uffe EllemannJensen om Boris
Johnsons exit fra
Mays regering.
I Berlingske

TAK TIL DE YDMYGE
Jesper Vind, Hejrebakken 20,
Værløse:
Tak for en meget ﬁn vaccinekronik (9.7.), som illustrerer,
hvor lidt vi endnu ved om reguleringen af vores immunsystem og vacciners indﬂydelse.
Nogle personer i lægeverdenen kan fremtræde meget
skråsikre, når talen falder på
vacciner. Som det fremgår af
Kroniken, så tyder det på, at
en svækket levende vaccine er
en bedre måde at aktivere immunsystemet på, for den enkelte person end en ikkelevende vaccine. Men sagen er ikke
så enkel. En ny artikel i det anerkendte tidsskrift Science viser, at det polioudbrud, der
ﬁnder sted i Congo, muligvis
skyldes, at en svækket poliovaccine er muteret og derved
er blevet mere aggressiv. Det
viser, at det kan være svært at
overskue alle konsekvenser i
et kompliceret system. Tak for,
at der er nogle videnskabsfolk, som anerkender kompleksiteten og den manglende viden inden for sundhedsområdet.

DET VARER ikke længe, før der hos tusindvis af håbefulde unge over hele landet tikker en besked ind, der handler om, hvorvidt de er optaget på drømmeuddannelsen.
Står det til dele af venstreﬂøjen, skal en
større gruppe ansøgere i fremtiden optages på baggrund af en kvote 2-ansøgning.
Det skal være med til at mindske det (karakter)pres, som mange unge i dag føler.
Intentionen er god, men i kampen
mod det traditionelle optagelsessystem
vender venstreﬂøjen og de midterpartier,
der er hoppet med på vognen, det blinde
øje til de mange problemer, som et øget
optag via kvote 2 medfører.
Vi har intet at vinde på et øget optag
gennem kvote 2, men meget at tabe. Eksempelvis de unges retssikkerhed, et gennemsigtigt optagelsessystem og øget social mobilitet.
Karaktersystemet får ofte skyld for at
udgøre en stopklods for den sociale mobilitet, og et optag på baggrund af samtaler og motiverede ansøgninger fremhæves i den forbindelse som løsningen.
Men det er en udokumenteret påstand, at et højere optag via kvote 2 vil
øge den sociale mobilitet. Tværtimod viste en undersøgelse fra SFI i 2016, at unge
fra kortuddannede hjem ikke får lettere

ved at få foden indenfor gennem kvote 2.
Den sociale mobilitet blev endda forringet på enkelte uddannelser.
Det er ikke mærkeligt, for det er en leg
at skrive en god ansøgning med to akademikerforældre i ryggen. De samme akademikerforældre, som har sponsoreret
rejser og andre oplevelser i sabbatåret. På den
måde bliver optagelsessystemet akademiDet er en leg kerbørnenes kattelem.
Der er mange fordeat skrive en
le ved at optage unge
god ansøgpå baggrund af karakning med to terer. Karaktersysteakademiker- met er farveblind,
kønsblind og med sikforældre i
kerhed fri for biases.
ryggen
Karaktersystemet er
gennemsigtigt, og karaktererne er givet
gennem ﬂere år af mange forskellige lærere. Det er det mest objektive system, vi
har.
NÅR DER optages gennem kvote 2, ﬂyttes
vurderingen af eleverne til universiteterne, der vurderer på baggrund af en enkelt test og en samtale med tilhørende
førstehåndsindtryk. De ansøgere, der ikke kommer ind, står i kvote 2-systemet tilbage i uvished. Vi får med andre ord et
uigennemskueligt optagelsessystem.
Efter at jeg selv ﬁk studenterhuen på
hovedet, havde jeg to oplevelsesrige år
meget langt væk fra uddannelsessystemet. Dem brugte jeg bl.a. på at lære at

strikke, ro kajak og tage på højskole og
møde mennesker, som jeg stadig ser i
dag. Oplevelser, jeg nødig ville have været
foruden.
Hvis adgangsbilletten til uddannelse
havde været en skriftlig ansøgning og en
efterfølgende test, havde jeg næppe lært
at ro havkajak eller strikke grydelapper. I
så fald havde jeg været nødsaget til at
bruge to år på at opkvaliﬁcere mit cv med
studierelevant erhvervserfaring, så jeg
var klædt på bedst muligt til at præstere
til en optagelsessamtale.
Vi skyder os selv i foden, hvis vi tror, at
vi kan fjerne presset fra de unge ved at
fremme et system, hvor præstationen til
en enkelt test eller samtale skal afgøre,
om der er plads på drømmestudiet. En
samtale, der mest af alt minder om en
jobsamtale. Vil det mindske presset på de
unge? Næppe.
Karaktersystemet er ikke problemfrit,
og det er helt legitimt med en debat om
det pres, som mange unge oplever i dag.
Lad os også diskutere, hvordan vi bruger
karakterer og sørge for, at de aldrig kommer til at stå alene eller erstatter ordentlig opgavefeedback.
Når det er sagt, så har vi i kampens hede ophøjet kvote 2-systemet til den hellig
gral. Det er en skam, for det er et system
med mange risici og faldgruber, som vi
bør adressere og forholde os til med
skepsis, hvis vi fortsat ønsker et gennemsigtigt og tillidsvækkende optagelsessystem.

Kina gør fugle til spioner
Kina
WILLIAM CHUANG, LEDER AF TAIWANS
REPRÆSENTATION I DANMARK

DET ER forfærdende at læse artiklen ’Droner, der ligner fugle’ 6. juli. Den kinesiske
regering vil bruge ubegrænset ny teknologi til at overvåge sine 1,4 milliarder borgere. Droner vil ﬂyve, indsamle data og
overvåge folk. Fugle bliver spioner.
I et frit land er teknologi et godt redskab til demokratisering, det giver folk
mere frihed og bekvemmelighed og forbinder dem med verden.
Det er dog trist at se, at kunstig intelligens og gennemgribende overvågningsteknologi i Kina vil bringe mere kontrol
over dets indbyggere. I de seneste måne-

der har Kina også pålagt udenlandske
multinationale selskaber sin censurordning og krævet, at disse virksomheder
opfylder Kinas krav til »politisk korrekthed«.
Det handler for
eksempel om,
hvorvidt man må
liste Taiwan som et
I de seneste
land på sin hjemmåneder har
meside. Taiwan
Kina også
skal ændres til Taipålagt udenwan, Kina.
landske multiYdermere har Kina også gennemnationale selført militære øvelskaber sin
i Taiwanstræcensurordning ser
det, dets hangarskibe har krydset
farvandet og militærﬂy nærmet sig Taiwans luftrum. Kinas handlinger ændrer

ikke kun status quo på tværs af Taiwanstrædet, men er heller ikke i overensstemmelse med præsident Xi Jinpings erklæring om, at »Kina følger vejen for fredelig udvikling«.
Taiwan er, som Danmark, et frit, demokratisk, uafhængigt suverænt land. Taiwans regering har eksklusiv jurisdiktion
over sit territorium, og landet har sin
egen valuta, sit eget militær og grænsekontrol m.v. Det er klart og må understreges, at Taiwan ikke er og aldrig har været
en del af Folkerepublikken Kina.
Demokrati, retfærdighed og frihed er
menneskets kerneværdier og vil sejre for
evigt.
Vi opfordrer de demokratiske og frihedselskende lande til at give Taiwan
fuld støtte, fordi landet ligger i frontlinjen i konfrontationen med det autoritære Kina.

over i sportsverden og kropskultur, hvor
de mange halser efter de få, for gennem
træning at blive ekstremdyrkerne en
kende lig. Det moderne liv indfanget i
coachingkulturens og ﬁtnesscenterets
nyaskese, hvor kosmosreligionernes krav
om selvoffer lever videre i arbejdslivets
og legemsdyrkelsens ubønhørlige imperativ til hele tiden at præstere bedre og
mere.
Intet under, at mange knækker nakken
under denne totalaskeses uskånsomme
krav.
Anderledes med ældre tiders religioner knyttet til mindre sociale formuefællesskaber. Her bringes guderne ofre, i håb
om at de fortsat vil skænke menneskene
deres velsignelser.
Krigslykke står og falder med evnen til
at vinde slag og tage andre til fange.
Det er del af baggrunden for kollektive
menneskeofre i ældre kulturer og, må vi
tilføje, et desværre ikke overstået stadie;
for fænomenet genopstår hyppigt i forbindelse med moderne folkedrab. Har
guderne skænket sejr, skal de tilbagebetales i dyreste valuta; men det er kun en
blandt andre typer af fortidige menneskeofre.
Vi kender også i dag udvælgelsen af
den ene, som må lide for de mange: syndebukken. Grauballe- og Tollundmandens historier er ukendte.
Var de kriminelle, hvis retfærdige død i
mosen skulle sone for begået brøde, eller
var de tilfældigt udvalgte, hvis ofre rituelt
skulle genoprette social sammenhængskraft i gruppen?
Det er spørgsmål som disse, vi håber at
blive klogere på ved at forstå og forklare
den logik, der ligger bag offerinstitutio-

nen. Hvorfor begyndte nogle kulturer på
et tidspunkt at tage afstand fra fænomenet?
Allerede i komplekse byreligioner, som
vi ﬁnder det i græsk, nærorientalsk og
mesopotamisk religion, kan man se afskaffelsen af det transitive menneskeoffer. Var mennesker blevet for dyr en ressource til, at man kunne ofre dem?
Eller er der i udviklingen fra komplekse by- til tidlige kosmosreligioner en tiltagende bevidsthed om, at andre mennesker ikke kan reduceres til offerdyr?
Hvordan skal vi forstå udviklingen
frem mod kosmosreligionernes vægtning af det reﬂeksive offer?
Hænger fremkomsten af moraliserende religioner sammen med øget velstand, tiltagende befolkningstæthed, stigende urbanisering og stadig større arbejdsdeling?
Det er svært at forklare kausaliteten i
forandringerne, men ved at zoome ind
på spørgsmålet om menneskeofferet håber vi de næste år at komme en forklaring nærmere og derved også blive klogere på vores egen tid og samfund.

Hvad var og er meningen med menneskeofringer?
og kinesisk ﬁlosoﬁ, buddhisme, hinduisme og jainisme og de dele af judæisk religion, som tidlig Kristusreligion voksede
ud af, delte opfattelsen, at mennesket
egentlig ikke hører hjemme i verden.
Verden er tanketant og drømmegøgl.
Menneskelivet måtte derfor bestå i et
langt forsøg på at befri sig fra verden for
at overgå til den guddommelige virkelighed.
Det kan udfoldes bastant som i Kristusreligionens betoning af opstandelseslegemet eller abstrakt, kognitivt som i platonismens forsøg på at komme hinsides
fænomenverdenens skyggeliv; men tanken er parallel. Mennesket som fange i
verden og sjælen bundet til legemet.
I tidlig Kristusreligion måtte der et offer til, hvis mennesket skulle befries fra
verden og købes fri af slaveriet under
Djævelen.
Derfor sammenlignes Jesus død med
den løsesum, der betales, når en slave frikøbes. Menneskesønnen er kommet for
at give sit liv som løsesum for de mange
(Mark. 10, 45).
Men Jesus er også Isak, den elskede og
enbårne søn, som ofres, fordi Gud kræver
det. Faderen er ikke længere Abraham,
men Gud selv, som fordrer sønnens totale lydighed: Han ydmygede sig og blev lydig indtil døden, ja døden på et kors (Fil.
2, 8). Som belønning tilbagebetaler Gud
med ophøjelse. Beltrame blev oberst. Jesus fór til himmels til evigt liv hos Gud.
Udvekslingen er kompleks, fordi gavegivning, offertanke og økonomiske forestillinger, som vi almindeligvis holder adskilt, her sammenblandes; men det giver
mening. Ved at give sit liv som offer til
Gud køber Jesus alle andre mennesker fri

af Djævelen. Der
skal en soningshandling til, hvor
Gud som krænket
I tidlig
Kristusreligion part modtager bod
for det nederlag,
måtte der et
menneskene som
offer til, hvis
syndere og derfor
mennesket
gudsbespottere
har påført ham.
skulle befries
Ærestabet er så
fra verden
voldsomt, at kun
Guds egen søn kan undgælde for skaden.
Fjerner man i ubehag over for forestillingen offeret fra lignelsen, som det ofte gøres i nyere former for protestantisk teologi, sætter man frihedstanken over styr. Ingen frihed uden gave og offer. Jesus dør i
Gudslydighed; men der er et aber dabei.
For godt nok har Jesus befriet menneskene fra synd og Djævel, men der skal et
yderligere offer til, for ingen gave er gratis.
DÅBEN ER METAFORISK talt et offer. Kristustilhængerne druknes symbolsk og
opstår til nyt liv med Gud og ikke længere Djævelen som herre. Som Jesus må også de vise lydighed mod Gud.
Vel behøver de ikke at lade sig korsfæste, men deres liv i Kristus-imitation er,
billedlig talt, en fortsat korsfæstelse af begær og lidenskaber. Livet forvandlet til
træningsprogram, og verden til ﬁtnesscenter, hvor Kristustilhængerne efterstræber at blive Jesus lig ved at gøre hans
liv og adfærd til forbillede for deres eget.
Belønningen fås på dommedag, hvor
Gud skænker de Kristuslydige evigt liv.
Men hvad har det med Tollund-, Grauballemand og aztekere at gøre? Ganske

meget; men der er også en væsentlig forskel. Beltrames og Jesus’ død er, i et bestemt perspektiv og i en speciﬁk historisk
sammenhæng, menneskeofre.
De er mennesker, som ofrer sig i lydighed mod bestemte idealer, som samfundet holder for sande og søger, at ﬂest mulige efterlever. Dermed kan der også rettes et andet blik på dem, og deres offer
værdisættes på diametralt anderledes
måder.
I Markusevangeliet kommer offerforståelsen af Jesus’ død til orde i et opgør
med andre tolkninger. Pilatus erklærer
ikke at have del i denne mands blod og
vasker sine hænder rene for delagtighed i
justitsmord.
Peter søger at hindre Jesus i at drage
mod Jerusalem og som en anden fanatiker opsøge sin egen død. Derfor går Jesus
i rette med ham: Vig bag mig, Satan! Skarens skånselsløse råb, korsfæst ham,
korsfæst ham, repræsenterer hans død
som henrettelsen af en revoltør, der modtager fortjent straf. Tilsvarende forskellige tolkninger optræder i forhold til Beltrame og gidseltagningen. Terroristen
forstod sig som martyr.
Vi andre opfatter ham som nidkær zelot. Perspektivet ﬂytter med det kulturelle fællesskab, som dømmer det skete. Det
får undertiden overraskende konsekvenser, når dominerende tolkningers skyggesider aktiveres.
Det så man under Den Franske Revolution. De revolutionæres drøm om at hugge hovedet af aristokratiet og erstatte religion med oplysning og irrationalitet
med fornuft vendte 180 grader. Ikke så
snart var hovederne begyndt at rulle, før
folkets krav om ledernes blod slog om i

Påsken
handlede også
om et offer.
Jesus, der gav
sig selv for de
mange

religiøs magi.
Masserne strømmede til det sprøjtende blod og
smurte sig i det i
forvisningen om,
at det var helligt.
Derfor er værdisætningen af offeret et væsentligt
element i forsk-

ningsprojektet.
Beltrame og Jesus ofrede sig selv, et reﬂeksivt offer. Tollund-, Grauballemanden
og krigerne fra Alken Enge blev ofret af
andre, et transitivt offer.
Det sidste ﬁnder vi i samler-jæger-,
agerbrugs- og byreligioner, mens de første historisk dukker op i samme periode
som de tidligste imperiedannelser og
mere velhavende samfund.
Det er der god grund til; for religioner
både spejler og øver indﬂydelse på den
sociale sammenhæng, de beﬁnder sig i.
Som herskeren er på lang afstand af sine
undersåtter i imperier, gælder det guden,
som beﬁnder sig i en fjern himmel.
Mennesket kan kun nå den guddommelige verden ved at gøre livet selv til åndeligt ﬁtnesscenter, hvor al idræt består i
løsrivelsen fra verden gennem selvtræning i himmelske værdier.
Askese bliver på den måde et selvpåført
offer. Asketen ofrer sig selv til guden gennem de afsavn, han eller hun i denne verden lider i forsagelsen af forskellige mundane goder. De få sætter barren for, hvor
højt de mange kan og bør løfte deres liv.
Det ﬁnder vi også i dag, som Peter Sloterdijk overbevisende har argumenteret
for. Forne tiders munkeaskese er ﬂyttet
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